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Årsmøte i Bergen 18.-19. april

Revisjon av studieplaner i Oslo, 
Bergen og Tromsø

Reisebrev fra Etiopia



Styret & sekretariat i LVS for 2011 - 2013

Leder                                    
Professor Kirsti Ytrehus
Kardiovaskulær forskningsgruppe, Institutt 
for medisinsk biologi, Det helsevitenskape-
lige fakultet, Universitetet i Tromsø
Tlf.  arb: 77 64 47 81  
E-mail: kirsty@fagmed.uit.no   
Mobil: 951 06 332

Medlem 
Professor Anne Spurkland
Universitetet i Oslo - Det medisinske 
fakultet, Avdeling for anatomi
Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Tlf.  arb: 22 85 11 25 
Fax.: 22 85 12 78
E.mail: anne.spurkland@labmed.uio.no
Mobil: 415 74078

Medlem
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billeddiagnostikk, 
St. Olavs Hospital
Tlf. arb: 73 86 85 57  Fax: 73 86 75 46
E-mail: helge.b.pettersen@ntnu.no
Mobil: 917 50 145

Medlem
Professor Christian Vedeler
Universitetet i Bergen, 
Seksjon for nevrologi
Tlf. arb: 55 97 50 70  Fax: 55 97 51 65
E-mail: christian.vedeler@helse-bergen.no

Medlem
Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen 
Det medisinske fakultet i Oslo, Seksjon for 
allmennmedisin
Tlf.arb: 22 85 05 50  Fax: 22 86 06 50
E-mail: e.s.kristoffersen@medisin.uio.no 
Mobil: 976 65 483

Varamedlem
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital
Tlf.arb: 72 57 54 59 / 72 57 61 66 / 73 52 
35 53    Fax: 72 57 57 65/73 51 74 90
E-mail: anna.midelfart@medisin.ntnu.no  
Mobil: 934 48 912   

Varamedlem
Stipendiat/overlege Gro Østlie Eilertsen
Universitetet i Tromsø, Rehabiliterings-
senteret, Nord-Norges Kurbad, 
Tlf. arb: 77 62 61 25   Fax: 77 62 72 58
E-mail: gro.ostli.eilertsen@unn.no
Mobil: 930 13 289

 

Varamedlem 
Postdok Bettina Husebø
Universitetet i Bergen, 
Institutt for samfunnsmedisinske fag
Tlf. arb: 55 58 61 00  Fax: 55 58 61 30
E-mail: bettina.husebo@isf.uib.no
Mobil: 480 94 660

Sekretariatsleder, rådgiver, jurist
Jon Ole Whist
Mail: jon.ole.whist@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 64  
Fax: 23 10 91 50

Christina Bråthen Holte
Mail: christina.brathen.holte@
legeforeningen.no
Den norske legeforening
Avdeling for jus og arbeidsliv
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 56
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Fra å være en samling av 6-7 publiserte arbeider bundet 
sammen av en større innledning er standarden nå 3 
arbeider og gjerne bare 1-2 «første forfatter-arbeider». 
Praksis i forhold til publiseringskrav til de arbeidene 
som skal inngå i graden er også svekket. Foreløpig er 
det allikevel få som klarer å gjøre seg ferdig i løpet av 
den korte tiden selv om krav til omfang er betydelig 
redusert. 

Gjennomstrømning er viktig for fakultetene, de rap-
porterer på antall avlagte grader. Helseforetakene 
rapporterer på de samme gradene om de har vært inne 
med finansiering. Kvalitet og originalitet vil allikevel 
i det lange løp være det viktigste for norsk medisinsk 
forskning. Post doc periodene blir dermed viktigere og 
viktigere. 

Vi kan kanskje si at den gamle dr. med. graden er delt 
i to. En del er PhD-en, den neste delen for de som 

virkelig er motiverte er post doc-en. Noen fullfører 
hele dette løpet, og de skal kvalifisere seg videre til 
framtidens professorer og ledere innenfor medisinsk 
forskningen. Karrierevegen for forskerleger er kronglete, 
II-er stillinger for leger er mer og mer brukt ved noen 
av våre universiteter og fortrenger delvis de vanlige 
fulltids professorer.  Med det forsvinner også ordnin-
gene med lønnsforhandlinger og opprykk til professor 
for mange. 

Kanskje nærmer vi oss et punkt der det kan være på 
tide å stoppe opp litt og se på utviklingen både for 
PhD-graden i Norge, for innholdet i et post doc arbeid 
og tilrettelegging for videre karriereveg for legeforskeren 
både i sykehus (helseforetak) og på universitetene? 

          Kirsti Ytrehus
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Kjære medlemmer!

De siste årene har den norske doktorgraden forandret seg med hurtigtogs-
fart. Forskningsdelen av PhD-en er normert til 2,5 år. Parallelt med de nye 
gradene har vi fått økende fokus på kvalitetskrav (impact og publiserings-
poeng). Dermed stilles det store krav til veiledere. Prosjektene skal være 
«ferdigtyggede» ved oppstart. 

  KIRSTI YTREHUS, LEDER LVS

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innhold og synspunkter i signerte innlegg. 
Disse står helt og holdent for innsenderens regning

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO



Sydney Burwell (1863-1967), tidligere dekan ved Harvard 
Medical School har sagt: ”The problem in medicine is that 
half of what you learnt will in ten years time be shown to 
be wrong - your teachers just don’t know which half.” Med 
andre ord; halveringstiden for medisinsk kunnskap er ca. 10 
år – så da er det vel ikke helt galt med revisjoner av studieor-
dninger hvert 15-25 år. Studieplaner er ferskvare skrives det 
i artiklen fra Oslo. Men det rent medisinsk-faglige er kun en 
del av skjelettet i en studieplan, en annen del er det pedago-
giske – og det er vel i grunnen her de viktigste forandringer 
i måten utdannelsen er oppbygget på, har skjedd og vil skje. 
Hvordan lærer vi og hvilket læringsmiljø vil vi skape? 

”You haven´t taught until you know they have learned”

En utfordring med studieplaner der mange forskjellige 
forelesere eller gruppeveiledere kun er innom til noen få 
forelesninger eller smågrupper innen eget fagfelt er konti-
nuiteten i tilbakemelding til studenter. Eller mangelen på 
samme. Dessverre er det et inntrykk fra min egen studietid 
at tilbakemeldingen ofte glimrer ved sitt fravær – og kun de 
færreste studenter klarer aktivt å be om tilbakemelding. Har 
man som smågruppelærer kun noen få ganger med samme 

gruppe blir det veldig lett å tenke at den direkte individuelle 
tilbakemelding, den er det sikkert noen andre som gjør eller 
så får de den sikkert på eksamen – og ikke minst det siste er 
en særs dårlig løsning. Jeg tror det er viktig at undervisere i 
større grad tar på seg ansvaret ikke bare for å gi undervisn-
ing men også for å gi direkte og konstruktiv tilbakemelding 
til den enkelte student så ofte som mulig. Dette er kanskje 
ikke noe som er så lett å skrive inn i en studieplan men det 
går an å legge til rette for det blant annet ved å la smågrup-
pelærere ha samme gruppe flere ganger og ikke minst ved å 
la smågruppelærere få tid til felles samlinger der pedagogiske 
utfordringer er tema.

Men dette nummer av LVS-info handler ikke bare om 
studieplaner. Les også om landsrådsmøte og tillitsvalgtkurs 
på Lysebu. Og se det endelige programmet for årsmøtet i 
Bergen i april – meld deg på. 

Sist men ikke minst kan du lese noe litt mer eksotisk: Et 
reisebrev om forskning i Afrika. 

Med ønske om en fin vår.
           Rune Jakobsen
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Vinteren er på hell, våren i anmarsj og vi klar med et nytt nummer av LVS-info.

I dette nummer har vi konsentrert oss om forandringerne som skjer med de    
medisinske studieplaner ved universitetene i Norge. I Tromsø har man vært i 
gjennom en revisjon og er ferdig med det første semester med en ny plan. Inger 
Njølstad og Torstein Risør deler erfaringene så langt. I Bergen og Oslo er omfat-
tende prosesser i gang med å revidere studieplaner. Vi har artikler fra de involv-
erte begge steder om tankene bak, målene og visjonene. 

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

TA KONTAKT!
•	 Brenner	du	for	saker	innenfor	medisinsk	forskning	eller	legeforskeres	arbeidsvilkår?
•	 Har	du	synspunkter	vedrørende	lønns-	og	arbeidsforhold?
•	 Har	du	morsomme,	lærerike,	interessante,	spennende	historier	fra	undervisning
 eller forskerliv?

Skriv om det i LVS-INFO
- kontakt redaktøren på r.b.jakobsen@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.
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Landsrådet brukte en god del tid på å diskutere den 
pågående prosess med vurdering og omlegging av 
spesialistutdanningen. Som det tidligere har vært 

skrevet om i LVS-info ble det noen få år tilbake gjort en-
dringer i reglene for indremedisin og generell kirurgi slik at 
det nå kun gis 6 måneders tellende tjeneste for gjennomført 
Ph.D. En beslutning meget mot LVS´ønske, og som i etter-
kant skapte noe debatt. Men med en skjerping av totaltiden 
som inngår i en spesialistutdanning ble forskningstiden 
salderingsposten til fordel for klinisk tjeneste. 
Det var stor enighet på landsrådet om at forskning må ha 
en plass i spesialistutdanningen, men en omlegging invi-
terer også til å tenke nytt. Skal det stilles krav om alle må 
forske? Må alle ha skrevet minst en artikkel? Eller handler 
det mer om at det skal stilles krav til forskningforståelse? 
Og hvordan får man dette til? Blant annet ble eksempler fra 
Danmark der spesialiseringen ble lagt om, og ganske kraftig 
forkortet for noen år tilbake, løftet frem. En engasjert dis-
kussion spredte seg også på Twitter, der styremedlem Anne 
Spurkland raskt fikk svar på tiltale fra bla. redaktøren i 
Forum for YLF og andre unge forskende leger. Også her en 
viss enighet om at forskningsforståelse nok kan være et krav 
men at egentlig forskning må være drevet av et eget ønske 
og ikke være en obligatorisk del.
Landsrådet var også opptatt av godkjenning av PhD som 
tellende tjeneste ikke utvannes ytterligere ved en ny ordn-
ing, noe som man kan være reelt bekymret for i og med 
at det har vært et ønske fra flere hold at spesialiseringen i 
større grad må strømlinjeformes og på kortere tid føre frem 

til spesialistkompetanse. Med andre vil forandringene i 
spesialiseringen potensielt få stor betydning for rekruttering 
til forskning, arbeidsoppgaver for fast ansatte ved univers-
itetene hvis disse i større grad skal ha ansvar for spesiali-
seringen og på flere andre områder. LVS-info vil komme 
tilbake til dette senere.
 
Med dette som bakteppe var det meget passende at kurset 
for tillitsvalgte hadde nettop forskningens kår på sykehus og 
de tillitsvalgtes rolle i forhold til ansettelse i vitenskapelige 
stillinger som hovedtema. Deltakende fikk klarlagt hvor-
dan forskningen er inkludert i dagens spesialistregelverk, 
både i form av krav til innhold men ikke minst ved krav 
til utdanningsavdelingene (gruppeinndelingen av sykehus/
avdelinger). Det var også innlegg om praktiske erfaringer 
med tilrettelegging for forskning ved Haukeland og OUS. 
Det nordiske perspektivet var dekket med et innlegg ved 
Sten Lindahl, tidligere direktør for forskning og utdanning 
ved Karolinska sykehuset, nå professor emeritus. Tema var 
prosessen og planlegningen av Nye Karolinska Sjukhuset, 
en ikke helt ubetydelig oppgave med nytenkning av både 
forskningsorganisering og innslagg av høyrisikosporten sam-
menslåing av akademiske miljø. 

En relativt kort tariffkonferanse, siden det i år er mellomår 
i forhandlingene, rundet dagene av før deltakerne kunne 
avslutte et vellykket opphold på vinterkledde Lysebu.

Landsrådsmøte, tillitsvalgtkurs og tariffkonferanse 2013
  AV RUnE B. JAKoBSEn

13. – 14. februar var det igjen klart for landsrådsmøte og tariff-

konferanse for LVS på Lysebu på Oslos tak. Også i år kombin-

ert med kurs for tillitsvalgte i staten slik at rundt 25 landsråds-

medlemmer og tillitsvalgte i to dager diskuterte viktige temaer 

for foreningen men også fikk opplæring i det gjeldende regelverk 

for forskere i forhold til arbeidsgivere.
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Medisinsk forskning: 
rekruttering, utdanning og karriereveg

LVS forskningspolitiske seminar 18. -19. april 2013

Olavsalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Internt notat
                                                                                                               uten oppfølging
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Medisinsk forskning: 
rekruttering, utdanning og karriereveg

LVS’ forskningspolitiske seminar, 18. - 19. april 2013
Olavsalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Torsdag, 18. april 2013
«Forskningsskolering i medisinsk utdanning»
Møteleder: Einar Svendsen, professor UiB
Kl. 11.10 – 11.15 Velkommen

Kirsti Ytrehus, leder i LVS 
Kl. 11.15 – 11.45 Ny studieplan i medisin ved UiB – hvordan integreres 

forskningsutdanning?
Arne Tjølsen, prodekan for utdanning MOF, UiB
(10 min spørsmål/kommentar)

Kl. 11.45 - 12.15 Særoppgave, forskerlinje og forskerskoler – hva er effekten på 
rekruttering til medisinsk forskning?
Robert Bjerknes, prodekan for forskning MOF, UiB
(10 min spørsmål/kommentar)

Kl. 12.15 - 13.15 Lunsj 
«Forskningsskolering i medisinsk spesialisering»
Møteleder: Eva Gerdts, professor UiB
Kl. 13.15 – 13.45 Presentasjon av forskningskompetansens stilling i dagens regelverk

Utdanningssjef Nina Evjen, Den norske Legeforening 
(10 min spørsmål/kommentar)

Kl. 13.45 - 14.45 Forskningssatsning og forskningsrekruttering i norsk helsevesen
Bent Høie, Høyre 
(20 min spørsmål/kommentar)

Kl. 14.45 – 15.05 Pause
Kl. 15.05 – 17.05 Dobbel-løp: Integrert klinisk spesialisering og PhD. Hvordan legger 

helseforetakene til rette for å sikre seg forskningskompetanse? 
Stener Kvinnsland, adm. direktør Haukeland Universitetssykehus
(10 min spørsmål/kommentar)
Lars Vorland, direktør Helse-Nord RHF
(10 min spørsmål/kommentar)
Erlend B. Smeland, fagdirektør, OUS HF
(10 min spørsmål/kommentar)
Hans P. Aarseth, direktør divisjon for spesialisthelsetjenester (H-dir)
(10 min spørsmål/kommentar)

Årsmøte
Kl. 17.05 – 17.15 Utdeling av Orkideprisen
Kl. 17.15 – 18.30 Årsmøte i LVS

Se egen agenda
Årsmøtemiddag
Kl. 19.30 Bellevue restaurant, Bellevuebakken 9, Bergen
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Fredag, 19. april 2013
«Medisinsk forskning som karriereveg»
Møteleder: Christian Vedeler, professor UiB
Kl. 09.00 – 09.30 Ny organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen: Ble 

det bedre arbeidsforhold for forskerne?
Nina Langeland, dekan MOF, UiB
(10 min spørsmål/kommentar)

Kl. 09.30 - 10.30 Forskningsmeldingen 2013 – er det slutt på hvileskjæret?
Kristin Vinje, Oslo Høyre
(10 min spørsmål/kommentar)
Anne Spurkland, LVS 
(10 min spørsmål/kommentar)

Kl. 10.30 - 10.50 Pause
Kl. 10.50 - 11.50 Hva skal til for at de beste hodene velger medisinsk forskning som 

karriereveg?
Nina Langeland, dekan MOF, UiB
(5 min spørsmål/kommentar)
Alf Henrik Andreassen, Fagdirektør ved Helse Bergen HF
(5 min spørsmål/kommentar)
Helge Bjørnstad Pettersen, styremedlem LVS 
(5 min spørsmål/kommentar)

Kl. 11.50 – 12.00 Oppsummering og avslutning 
Kirsti Ytrehus, leder LVS 

Kl. 12.00 Lunsj

Det er forsatt mulig å melde seg på 
via LVS-sidene på legeforeningen.no

http://legeforeningen.no/yf/
Leger-i-vitenskapelige-stillinger/

Sorgenfriveien 9
7037 Trondheim  

Telefon 73 82 12 12
firmapost@offset-trykk.com
www.offset-trykk.com

Trykk • Kopi • Plott
Offset-Trykk Trondheim AS er en allsidig aktør innen grafisk produksjon i Midt-Norge. 
Vi har en moderne utstyrspark samt medarbeidere med faglig tyngde & serviceinnstilling.

Derfor kan  vi tilby dere et totalprodukt som tilfredstiller det beste som er på markedet i dag. 
- Og vi jobber hele tiden for å videreutvikle oss.

Nå kan du sende din ferdige PDF-fil via hjemmesiden vår direkte til trykk. 
Klikk deg inn på  www.offset-trykk.com  så ser du hvor enkelt det er.
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Háloga-legen – om legeutdanning i nord og   kunsten å favne mangfold og kompleksitet

Førti år seinere er ikke lenger medisinstudiet i Tromsø 
revolusjonerende. Mange legeskoler i Norden og ver-
den for øvrig har tatt opp de idealer som den gang 

var nye og har utviklet sine studieplaner i samme retning. 
Grunnsteinene er fortsatt de samme, men verden er ikke 
som den var i 1973, og det må vi tilpasse oss: Pasientene har 
nye lidelser, nye vilkår i hverdagen og nye behov for hjelp. 
Helsetjenesten forandres og roller forskyves. Ny helse- og in-
formasjonsteknologi gir nye muligheter og nye utfordringer. 
Og pedagogiske nyvinninger gir muligheter vi ikke hadde 
tidligere. Det er på tide å tenke nytt, også i Tromsø!

Prinsippene for det reviderte medisinstudiet i Tromsø  ble 
presentert i LVS-info i 2011, der vi omtalte forslaget om ny 
studieplan ved hjelp av stikkordene
- studentorientert
- problemorientert
- fagintegrert
- praksisorientert
- vitenskapelig orientert
- desentralisert (til en viss grad)

Dette kan kanskje framstå som repetisjon av de opprinnelige 
prinsippene, men betyr i realiteten en betydelig omlegging 
av undervisningen. Den reviderte studieplanen ble vedtatt av 
fakultetsstyret høsten 2011 (Njølstad et al. 2011) og innført 
fra høsten 2012 (Risør et al. 2012) for et nytt kull medisin 
– og odontologistudenter. De to studentgruppene har felles 
studieplan de første 1 ½ år, og den nye studieplanen tar hen-
syn til samundervisningen i større grad enn det den forrige 
planen gjorde. 

Omleggingene i første studieår kan illustrere hvordan le-
geutdanningen har fått en tydelig klinisk relevans helt fra 
starten av. Tidligere var det første studieåret i Tromsø mindre 
fagintegrert enn de påfølgende studieårene. Nå er det er ikke 
lenger oppdelingen i biokjemi, fysiologi og cellebiologi som 
strukturerer undervisningen, men funksjonsområder som 
fordøyelse, sirkulasjon, respirasjon og inflammasjon. Det blir 
lagt stor vekt på biomedisinske basalfag som før, men caseba-
sert gruppeundervisning med tydelige spørsmål og oppgaver 
og med utgangspunkt i kliniske problemstillinger som akutt 
kranietraume, diabetes og kul i brystet lærer studentene å 
tenke klinisk samtidig som de lærer viktigheten og relevansen 
av god og detaljert humanbiologisk kunnskap. Caser med 
utgangspunkt i kliniske situasjoner vil seinere i studiet om-
fatte problemstillinger med økende kompleksitet og vil ut-
gjøre naturlige og utmerkede utgangspunkt for å inkorporere 
tema som pasientsikkerhet og forbedringskunnskap, kultur-
forståelse og minoritetshelse, og komplementær og alternativ 
medisin.

Samtidig med og integrert i den biomedisinske basalfagsun-
dervisningen lærer studentene om helsetjenestens oppbyg-
ging, håndtering av etiske problemstillinger, utfordringene 
i kommunikasjon med mennesker med kliniske problemer, 
og refleksjon over egen læring og kritisk bruk av vitenskape-
lige tekster. Mye av dette lærer de gjennom Helsefaglig 
Fellesemne (Hel-Fel) - et helt nytt nettbasert kurs for alle 
750 førsteårsstudenter ved de ti helsefaglige profesjonsut-
danningene ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hel-Fel 
er bygd opp som fire ”læringsstier” med skriftlige og nett-
baserte læringsressurser, med praksisbesøk i sykehjem eller 
profesjonsbaserte arbeidsplasser, og med tverrprofesjonelle 

 AV ToRSTEn RISøR, FøRSTEAMAnUEnSIS 
 oG InGER nJøLSTAD, PRoDEKAn FoR UTDAnnInG
 DET HELSEVITEnSKAPELIGE FAKULTET, UnIVERSITETET I TRoMSø.

Legeutdanningen ved Universitetet i Tromsø tok opp det første kull studenter i 1973 på et studi-

um som den gang var revolusjonerende og inspirert av førende legeskoler i verden, blant annet i 

Canada og Storbritannia. Studiet tok sikte på integrasjon mellom basal biomedisin, klinisk medisin og                

samfunnsmedisin, integrasjon på tvers av de enkelte medisinske fag, tidlig klinisk undervisning, prob-

lemorientert undervisning og desentralisert praksis i lokalsykehus og ved allmennlegekontor i hele 

Nord-Norge. Valgfrie undervisningsperioder og selvbestemt skriftlig oppgave i 5. studieår var den 

gang helt nye elementer i medisinstudiet i Norge (Hjort et al. 1970, Bertelsen 1991). 
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Háloga-legen – om legeutdanning i nord og   kunsten å favne mangfold og kompleksitet
seminarer der studentene presenterer sine praksiserfaringer 
for hverandre, med vekt på etiske og kommunikasjonsmes-
sige problemstillinger og refleksjoner basert på den teoretiske 
kunnskapen de har tilegnet seg gjennom de fire læringsstiene. 
I starten av studiene er det hovedfokus på systemkunnskap 
og etiske og kommunikasjonsmessige plattform som er felles 
for alle helseprofesjonene. Seinere i studiet vil studentene ig-
jen møtes på tvers av utdanningene. Da vil de få praktiske 
pasientrelaterte oppgaver som skal løses sammen ved hjelp 
av den profesjonsspesifikke kunnskapen de har tilegnet seg 
gjennom studiet. Målet er at studentene får erfare hvordan 
samhandling i helsevesenet kan og bør foregå, og bygger på 
en forståelse av at slik samhandling krever trygghet i forhold 
til egen og respekt for de andre helseprofesjonenes faglige 
kompetanse.

Systembasert læring er et viktig begrep her. En Lancet-rapport 
fra 2010 satte nettopp systemisk tenkning som overskriften 
på legeutdanning i det 21. århundret (Frenk et al. 2010). Vi 
og studentene må tenke på pasienten som et menneske i en 
kompleksitet av vilkår som skaper sykdom, men også gir mu-
ligheter til å forebygge, til å håndtere lidelse og til å helbrede. 
De gamle skillene mellom det biologisk/fysiske og det men-
tale/sosiale gjelder ikke lengre, og vi har en stor jobb med å 
rydde opp i våre egne forståelser som klinikere og lærere, om 
vi skal kunne formidle den nye og komplekse – men utrolig 
spennende – forståelse av helse og sykdom til studentene. 

Er ikke det vanskelig? Absolutt! I et akademisk felleskap med 
mange fagligheter og mange fagmiljøer er der og blir der til 
stadighet diskusjon og inn imellom direkte krangling om 
hvilken kunnskap som er viktigst og hva som bør ha større 
eller mindre plass i utdanningen. Men klarer vi å holde di-
alogen mellom oss gående ligger i den uenighet kimen til 
gjensidig forståelse og spennende undervisning. Arbeidet 
med første case på 1. året der en tannlege, en veterinær, en 
allmennlege og en nyutdannet lege sammen skriver histo-
rier og oppgaver er et eksempel på akkurat at det kan gjøres. 
Studentenes tilbakemeldinger etter det første halvåret tyder 
på at vi er på rett veg selv om det ennå er åpenbare rom for 
forbedringer av studieopplegget.

Desentralisert praksis har vært et kjennetegn ved medisin-
studiet i Tromsø siden starten av. I den reviderte studieplanen 
vil vi beholde 24 ukers praksis ved lokalsykehus/ spesialisth-
elsetjenesten og i primærhelsetjenesten over hele Nord-Norge 
i femte studieår. Siden 2009 har vi hatt en ordning der inntil 
25 studenter tar både femte og sjette studieår i Bodø med base 
i Nordlandssykehuset. En tilsvarende ordning for Finnmark 
for 10-15 studenter er nå under utredning. I tråd med 
Samhandlingsreformens intensjoner og Stortingsmelding 13 
2012/13 Utdanning for velferd (Kunnskapsdepartementet 
2012) vurderer vi med utgangspunkt i revidert studieplan 

hvordan utdanningen kan gjøres enda mer relevant for mor-
gendagens helsetjeneste gjennom desentraliserte utdanning-
stilbud. Rekruttering til og stabilisering av helsetjenesten i 
Finnmark er et viktig aspekt ved denne utredningen, og vi vil 
spesielt se på muligheten for å tilby et helhetlig utdanning-
sløp fra grunnutdanning til spesialistutdanning for et utvalg 
av studentene.

Landet nord for Trøndelag heter fra gammel tid Háloga-land. 
Universitetet i Tromsø har siden starten for førti år siden hatt 
et samfunnsoppdrag om å sikre at de tre nordnorske fylkene 
har personer med utdanning og kompetanse som trengs i 
nord. Háloga kom av navnet på menneskene i nord, Háleygir. 
Noen etymologer mener det betyr “folket i nordlysets land”; 
andre at det er ”de som høytidelig forplikter seg”. Det høres 
kanskje litt teatralsk ut, men det er nå sånn det er: Vi utdan-
ner Háloga-leger som lærer om mennesker, helse og sykdom 
på bakgrunn av internasjonal og lokal klinisk forskningsba-
sert kunnskap og med praksiserfaringer fra Bindal i sør til 
grensen mot Russland  i nordøst. Det er et krevende studium 
for studentene og gir utfordrende undervisningsoppgaver for 
lærerne. Men det er heller ikke noen liten oppgave å være 
lege i nord og å utdanne leger for over 1800 km Norge. 
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En normalt bygget studieplan …

Evalueringer av Oslo 96 har ikke kunnet påvise en 
tydelig ”Oslo 96”-effekt, men studentene rapporterer 
at de er mer tilfredse og mer positivt innstilt til et 

studium basert på aktive læringsformer, sammenliknet med 
tradisjonelle studieplaner (1, 2). Når det gjelder selvrappor-
terte kliniske ferdigheter synes det ikke å være noen vesent-
lige forskjeller på studenter fra Oslo og andre studiesteder 
(3). Studentene fra Oslo rapporterer om noe hyppigere bruk 
av aktive læringsstrategier enn studenter i tradisjonelle stud-
ieopplegg (4). 

Foruten endringer i enkelte semestre har ikke studieplanen 
vært gjenstand for en samlet gjennomgang og revisjon. Per 
Brodal, som var primus motor for Oslo 96, har pekt på tegn 
til slitasje: ”Tilbyr vi studentene deltakelse i et læringsmiljø 
som gir de beste muligheter for læring og personlig vekst?”, 
spør han i en leder i Tidsskriftet i 2011 (5). 

Problemområder
Ved en systematisk gjennomgang av Oslo 96 høsten 2012 
ble det identifisert flere problemområder, som fragmenter-
ing av fag, manglende integrering mellom basalfag og klini-
ske fag, og innholdsmessig ”overload” i enkelte semestre. 
Farmakologi undervises i åtte ulike semestre og kan tjene som 
et eksempel på ett fag som lider under integreringen. Også 
internasjonale erfaringer indikerer at når et fag blir ”smurt 
tynt utover” kan det være vanskelig for studentene å gripe 
fagets grunnleggende logikk og teoretiske modeller (6). 

Dimensjonering av fagene i studieplanen er i stor grad historisk 
betinget og må gjennomgås på nytt. Samhandlingsreformen 
og meldingen Utdanning for velferd viser at myndighetene 

ønsker å dreie fokus i helsetjenestene fra spesialist- til 
primærhelsetjenesten (7). Myndighetene har etterspurt ny 
kompetanse bl.a. innen pasientforløp, tverrfaglig samhand-
ling, kvalitet, forebygging og folkehelsearbeid. De medisin-
ske studieplanene i Norge må ta denne utviklingen inn over 
seg. Faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbed-
ring (KLoK) er bl.a. et svar på myndighetenes ønske om å 
styrke innslaget av kunnskap om kvalitet, pasientsikkerhet 
og kvalitetsforbedring i studiet (8). 

Kartleggingen har vist at organiseringen av studiet må styrkes, 
dette gjelder særlig utdanningsledelse. Dagens organisering 
med komplisert matrisefunksjon, manglende linjeansvar, se-
mesterorientert ledelse med lite samordning til andre fagom-
råder og semestre er uheldig.

Hovedlinjer i revisjonen 
Revisjonen vil bygge på grunnelementene i Oslo 96, men 
en organisatorisk hovedlinje vil være å søke å redusere kom-
pleksiteten i matrisen. Videre vil det bli iverksatt tiltak for 
å styrke utdanningsledelsen og få etablert et bedre system 
for monitorering og kvalitetssikring av faglig innhold og 
eksamen.

Spørsmålet om studiet bør inndeles i en bachelor- og master-
grad, i tråd med føringene fra Bolognaprosessen, er diskutert 
og vi noterer oss at forutsetningen for en slik todeling er at 
bachelorgraden gir en selvstendig yrkeskvalifikasjon. Vi tar 
ikke sikte på en slik omlegging ved Universitetet i Oslo, men 
vi ønsker å utvide den individuelle prosjektoppgaven, som i 
dag teller 18 studiepoeng, til en masterekvivalent oppgave på 
20 studiepoeng. 

Det første kullet i studieplanen ”Oslo 96” startet høsten 1996. Den nye studieplanen var et                        

resultat av et omfattende pedagogisk arbeid og planen representerte et brudd med den tradisjo-

nelle todelingen av medisinstudiet i en preklinisk og en klinisk del. Viktige elementer i Oslo 96 var            

faglig integrasjon, økt vekt på allmennmedisin og kommunikasjon, tidlig pasientkontakt, student-

aktiviserende læringsformer (PBL) og mulighet for fordypning gjennom en individuell prosjekt-

oppgave. Karakterskalaen bestått/ikke bestått ble innført for alle eksamener. Studiet var ikke lenger 

disiplinbasert og integrerte eksamener var en uttalt målsetting. 

I desember 2012 vedtok Det medisinske fakultet i Oslo at studieplanen 
”Oslo 96” skulle revideres, bl.a. pga utfordringer i den eksisterende planen og nye 
kompetansekrav.
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Omfanget av PBL er allerede redusert og vil ikke være den gjen-
nomgående læringsform i alle semestre. Studentaktiviserende 
undervisning skal fortsatt være førende, med utprøving av 
nye læringsformer som for eksempel teambasert læring og 
kasuistikkbasert læring og økt bruk av e-læring. Vi vil legge 
økt vekt på simulering og systematisk opplæring i kliniske 
ferdigheter. Undervisning vil måtte flyttes mellom semestre 
for å gi økt konsentrasjon i enkelte fag, men også for å oppnå 
en jevnere fordeling av undervisningsbelastningen i studiet. 
Evalueringsformene vil bli vurdert, inkludert spørsmålet om 
å innføre en skala bokstavkarakterer (A-F) i hele eller deler av 
studiet. Fakultetet vil styrke muligheten for kompetansehev-
ing for lærere. 

Av faglige hovedlinjer kan det nevnes økt vekt på forståelse 
av behandlingsforløp og kompetanse i tverrfaglig samarbeid, 
en noe tyngre vektlegging av primærhelsetjenesten, samt å 
innføre enkelte elektive emner. 

Avslutning
I 2002 skrev Øivind Larsen om medisinske studieplaner at 
”en plan som stemmer overens med forutsetningene på det 
tidspunktet planen blir benyttet, vil … ansees som vellykket” 
(9). Vi må erkjenne at medisinske studieplaner er ferskvare 
og vil måtte endres ettersom indre og ytre forutsetninger en-
dres. Innholdet i medisinstudiet må gjenspeile ny medisinsk 
kunnskap, sykdomspanoramaet, helsetjenestens behov og 
samfunnets forventninger. 

I en tid hvor de fleste universitetene i Norge har revidert eller 
reviderer sine medisinske studieplaner er det fristende å avs-
lutte med en parafrase over et kjent utsagn hos Henrik Ibsen: 
En normalt bygget studieplan lever i regelen en 17-18, høyst 20 
år. Sjelden lenger.
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Ny studieplan i medisin ved Universitetet i Bergen

Historie
Universitetet i Bergen (UiB) ble opprettet i 1946 og har 
helt siden dette gitt tilbud om klinisk undervisning i me-
disin sammen med Haukeland universitetssykehus (HUS). 
Fra 1961 har UiB hatt et fullstendig medisinstudium. Siden 
etableringen har studiet hatt en tradisjonell studieplan, med 
inndeling i preklinikk, paraklinikk og klinikk. Det har un-
derveis vært gjort flere grep for å synliggjøre studiets hensikt 
i løpet av preklinikken (1. avdeling), med innslag av klinikk 
i forskjellige varianter. Medisinstudiet i Bergen har hatt en 
grundig naturvitenskapelig basis, og allmennmedisin og 
samfunnsmedisin har etterhvert også fått stor vekt. Det har 
vært vesentlig å sikre en god vitenskapelig og forskningsmes-
sig forankring gjennom hele studiet.
Studiet var på 1970- og -80-tallet inndelt i tre moduler («ter-
miner») på 13 uker pr. år. Første avdeling hadde en varighet 
på 7 terminer; altså 2 år og 13 uker. Senere er 1. avdeling 
kortet ned i flere runder til 2 år, og man har gått bort fra 
den systematiske inndelingen i terminer. Den nåværende 
studieplanen er basert på 160 studenter pr. år, som deles i to 
halvkull, et halvt år forskjøvet, etter 2 år. 

Endring
Studentevalueringer har ganske konsistent vist at studentene 
oppfatter de første årene i studiet som lite motiverende, og 
mange savner tydeliggjøring av studiet som en pasientrettet 
yrkesutdanning. Det har vært etterlyst tydeliggjøring av 
identiteten som lege og synliggjøring av hva det innebærer 
å utøve legeyrket. Tilbakemeldinger har også vist at grunn-
leggende kunnskap og kompetanse ofte svikter når den ak-
tuelle kliniske undervisningen kommer, med relativt lang tid 
mellom læring av basalfag og tilsvarende klinikk. 

Internasjonalt er det en kjent utfordring med overfylling av 
medisinske studieplaner (”curriculum overload”). Den totale 
kunnskapsmengden både i praktisk medisin og i basalfagene 
har økt betydelig. Studietiden har lenge vært konstant, og 
en økning er ikke realistisk. I EU er et medisinsk studium 
normert til 6 år eller minst 5500 timer. Da blir det lett slik at 
studieplanene blir tettpakket med lite tid både til læring, fa-
glig fordypning og pasientkontakt, og prioritering og utvalg 
av lærestoff blir viktig. 

I 2005 engasjerte fakultetet professor Per Brodal fra 
Universitetet i Oslo som programsensor for medisinstudiet, 
og han kom med en rekke forslag til forbedringer. Det ble 
derfor satt ned en bredt sammensatt gruppe som skulle utrede 
behovet for en ny studieplan i medisin i Bergen. Denne grup-
pen hadde møter med ledelsen ved de 3 andre studiestedene 
i Norge og fikk en grundig innføring i studieplanrevisjonene 
som hadde funnet sted der. Gruppen hadde også møter med 
ledelsen i Helsedirektoratet om hvilke forventninger og øn-
sker de hadde i forhold til nyutdannede leger i Norge i fram-
tiden.  Helsedirektoratet var tydelige på at man i framtiden 
må ha mer fokus på primærhelsetjenesten i utdanningen av 
nye studenter enn det som er tilfellet i dag. Gruppen leverte 
sitt forslag til fakultetsledelsen i desember 2010. 
Etter en lengre prosess, blant annet gjennom fakultetets 
strategiplan, ble det våren 2012 fastslått en del prinsip-
per for en ny studieplan gjennom vedtak i Fakultetsstyret. 
Det ble beskrevet at studentene skal tidlig eksponeres for 
klinikk, for eksempel i primærhelsetjenesten. Vi skal beholde 
studiets styrke i biomedisinske fag, og studiets innhold skal 
organiseres med mest vekt på basalfag i de tidlige semes-
trene, og mer vekt på kliniske fag senere. Studiet skal både 

 AV VISEDEKAn ARnE TJøLSEn,      
 DET MEDISInSK-oDonToLoGISKE
 FAKULTET, UnIVERSITETET I 
 BERGEn

Det er mange prosesser i samfunnet og i utdanningssystemene som er avgjørende for hvordan et godt 

medisinsk studium skal være. Leger kan ha så mange oppgaver: Leger skal arbeide både for pasien-

tene og for samfunnet, og samarbeide med mange instanser, både lokalt, overfor helseforetak og 

nasjonalt. Det kreves gode ferdigheter i kommunikasjon og pasientkontakt, og evne til å gjøre gode 

vurderinger og å ta gode avgjørelser. Samtidig skal legen ha gode faglige kunnskaper, kunne opp-

datere seg fortløpende, og ha forutsetninger for å gå inn i forskningsarbeid. Alt dette skal studentene 

tilegne seg og utvikle i løpet av studietiden, og studieplanen skal legge til rette for dette så godt som mulig.

Samleside for prosjektet på internett 

http://www.uib.no/mofa/
om-fakultetet/ny-
studieplan-for-
medisinstudiet-ved-uib
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Ny studieplan i medisin ved Universitetet i Bergen
forberede kandidatene på yrkesrollene som lege gjennom 
profesjonsutvikling, og være et solid akademisk studium 
som skal forberede og kvalifisere studentene for oppstart av 
PhD-utdanning. Studiet må derfor inneholde vitenskapelig 
metode, etikk og trening i informasjonssøking, kritisk les-
ing og vitenskapelig skriving på masternivå. Kompetanse på 
innhenting og håndtering av informasjon er etterhvert blitt 
minst like viktig som kunnskapen i seg selv. Studiet skal ha 
en bachelor-master-organisering, med en 3-årig bachelor-
grad og en 3-årig mastergrad. Opptak til medisinstudiet in-
nebærer opptak til det fulle masterstudiet (alle 6 årene).
Samarbeidet med helseforetakene er vesentlig for den kliniske 
læringen. Imidlertid skal studiet benytte seg av samarbeidet 
med flere sykehus. Utplasseringsperiodene kan gjerne ta form 
av lengre perioder med klinisk praksis, hvor man også kan 
benytte internasjonal utveksling. Samarbeidet med den kom-
munale helsetjenesten må økes betydelig, i tråd med samar-
beidet i helsevesenet som følger av Samhandlingsreformen. 
Fakultetsledelsen ønsker kommunehelsetjenesten som en 
vesentlig læringsarena, som gjerne skal tas i bruk helt fra 
tidlig i studieløpet.

Internasjonal utveksling bør fasiliteres ved lengre kliniske pe-
rioder, egnet for utveksling i form av opphold ved kliniske 
avdelinger. Samtidig skal vi opprettholde et engelskspråklig 
semester, og ha en semesterinndeling som bedrer mulighetene 
for utveksling i ordinære undervisningsperioder.
Det legges opp til studentaktiviserende læringsformer, som 
knytter læringsutbyttet til anvendelse. Det må utvikles 
læringsarenaer for basalfag, parakliniske, kliniske og sam-
funnsmedisinske fag. Klinisk undervisning må utvikles for å 
gjøre bruken av pasientkontakt så effektiv som mulig i lærin-
gen. Dette kan gjøres ved økt bruk av poliklinikker, lengre 
og nærmere tilknytning til kliniske sengeposter, ved bruk av 
primærhelsetjenesten og sykehjem.
Overfylling av studieplanen skal aktivt motvirkes ved at 
læringsutbyttebeskrivelser, undervisningsomfang og detaljer-
ingsgrad vurderes kritisk av semesterstyrene, og koordineres 
av programutvalget.
Studiet skal deles i semesterbaserte blokker på 18 uker, og 
med tillegg av en årlig 4-ukersperiode med obligatoriske og 
valgfrie kurs. Hvert semester ledes av et semesterstyre, og ad-
ministrasjonen av hvert semester legges til et institutt som 
har det faglige ansvaret for en stor del av semesterets innhold. 
Leder av semesterstyret skal komme fra dette instituttet.

Prosess
Mot slutten av vårsemesteret 2012 startet to arbeidsgrupper 
på arbeidet med forslag til konkretisering av en ny studieplan. 
De to arbeidsgruppene leverte sine rapporter til prosjektets 
styringsgruppe i januar 2013, og rapportene ble lagt fram for 

arbeidsgruppene og styringsgruppen i et felles Stormøte om 
Ny studieplan som ble arrangert torsdag 17. januar 2013.
Den ene arbeidsgruppen har lagt fram en makroplan for 
studiet, med en temaoversikt semester for semester. I forslaget 
legges det blant annet opp til perioder med casebasert klinisk 
læring, en økning i den kliniske utplasseringen, tutorgrupper 
og semesterprøver/eksamener. Innholdet i studiet skal ligge 
i tre langsgående «søyler»: en fagsøyle, en profesjonssøyle og 
en akademisk søyle. Fagsøylen definerer det fag-spesifikke in-
nholdet i studiet, og utvikles gradvis fra normale funksjoner 
og organsystemer til sykdomsprosesser. Profesjonssøylen de-
finerer den profesjonelle utøvelsen av medisin, og den aka-
demiske søylen den generelle, akademiske delen av studiet. 
Den akademiske søylen skal sette undervisningen i de andre 
søylene inn i en akademisk kontekst og ivareta utviklingen av 
akademisk kompetanse.

Den andre arbeidsgruppen foreslår lærings- og vurder-
ingsformer, der studentaktiviserende metoder står i fokus. 
Gruppen beskriver forskjellige tiltak for læring og vurder-
ing som de mener vil fungere optimalt sammen. Teambasert 
læring er en metode som gruppen anbefaler. I tillegg foreslås 
kliniske smågrupper, forelesninger, ferdighetstrening, e-por-
tefølje og bruk av e-læring.
Styringsgruppen er særlig opptatt av at de gode elementene 
i dagens studium skal tas vare på og videreutvikles, samtidig 
som oppmerksomheten på både akademisk kompetanse og 
profesjonsutvikling skal styrkes. I det videre arbeidet må ar-
beidet med å redusere overfyllingen av studieplanen planleg-
ges, og bruken av kommunehelsetjenesten som læringsarena 
gjøres tydelig. Styringsgruppen har ønsket at det startes ut-
prøving av team-basert undervisning i flere fagmiljøer, i mest 
mulig full skala. 
Noe av det viktigste som fortsatt er under livlig diskusjon, er 
valg av vurderingsformer og et samlet opplegg for vurdering 
og oppfølging av studentene, og hvilken form et system med 
tutorgrupper eller veiledningsgrupper skal få.

Ledelsen av fakultetet er svært entusiastisk, og tror at den 
nye studieplanen vil gi både en betydelig heving av stud-
iekvaliteten og en oppdatering i forhold til helsevesenets 
struktur og samfunnets krav. Vi har allerede merket stor og 
positiv interesse i vårt eget fakultet, og hos våre samarbei-
dende sykehus. Vi gleder oss til å konkretisere planene videre 
i et samarbeid med våre fagmiljøer, med studieprogrammene 
som samarbeider med medisin og med våre samarbeidspart-
nere utenfor universitetet. Vi gleder oss ikke minst til å se 
resultatene av arbeidet!
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På forskningstur til Etiopia og Sudan

I 2009 kom jeg i kontakt med en etiopisk gynekolog, 
Mulu Muleta, som disputerte ved Universitetet i Bergen 
på en stor studie på obstetriske fistler som hun hadde 

gjort i sitt hjemland, med professor Torvid Kiserud som 
veileder.  De to er siden blitt viktige partnere i prosjektgrup-
pen som består av norske og etiopiske leger, statistikere, IT-
folk og sosialantropologer. De etiopiske forskerne hører til 
ved University of Gondar, i en av Etiopias største byer – på 
størrelse med Bergen. Vi har hatt møter ca hvert halvår de 
siste fire årene, både i Bergen og i Gondar. Over tid er vi blitt 
kjent med hverandres kunnskaper, tenkemåter, familier – og 
humor, en viktig brikke! 

Med dette som ballast gjennomførte vi i 2011 et krafttak 
av en pilotstudie av 395 kvinner på landsbygden i nordvest-
Etiopia, i områder til dels 4-5 timers gange fra bilvei (se bilde 
1). Alle kvinnene ble spurt om fødsler, symptomer på inkon-
tinens og vaginalt prolaps, og de ble bedt om å delta i en un-
derlivsundersøkelse på det lokale helsesenteret gjennomført 
av leger som var en del av prosjektet. Dette siste elementet 
knyttet det seg svære logistikkutfordringer og betydelig usik-
kerhet til. Rutinemessig underlivsundersøkelse er ikke hver-
dagskost i denne delen av Etiopia, og vi var svært spente på 
hvordan tilbudet ville bli mottatt. Tre fjerdedeler av kvinnene 
deltok også i denne delen av prosjektet – en fantastisk suk-
sess! Og helt avgjørende for kvaliteten av studien (bilde 2). 
Studien har resultert i to artikler publisert internasjonalt i 
2012 (1,2). 

Studier i lavkost-land har helt andre budsjett enn det vi er 
vant til hjemme. Finansiering av en mindre studie var der-
for lett å få til. Å skaffe finansiering til en storskala-studie 
som bl.a. innebærer midler til ph.d.-student, har vist seg 
langt mer krevende. En fortolkning fra en engasjert (og lett 
irritert) forsker er at sykdommer av kronisk og lavgradig art 
som har store negative konsekvenser for kvinner (2) i liten 
grad skaper engasjement og betalingsvilje fra vestlige forskn-
ingsinstanser. Dette har vært en tankevekker på mange nivå. 
Men vi gir oss ikke og arbeider videre med saken. 

Helt tilfeldig begynte min kollega og mentor gjennom 
mange år, professor Steinar Hunskår, å jobbe med et utdan-
ningsprosjekt i Sudan omtrent på samme tid som jeg startet 
mitt engasjement i Etiopia. Her er utgangspunktet et helt 
annet – det handler om utvikling av et utdanningsprogram i 
allmennmedisin for sudanske leger. Legen Khalid Mohamed 
har norsk spesialistutdanning i allmennmedisin og har tatt 
til orde for å lage et lignende opplegg for leger i delstaten 
Gezira, som ligger fascinerende til mellom den blå og den 
hvite Nilen. Med sine gode kontakter hos delstatens øverste 
myndigheter, fikk han sette i gang et storstilt prosjekt som 
til nå har sysselsatt rundt 300 leger som arbeider i landsbyer 
som stort sett ikke har hatt leger tidligere. Legene blir dril-
let i allmennmedisinsk tankegang – kontinuitet i behandlin-
gen, familieorientert tilnærming og et lokalt perspektiv på 
sykdomsutfordringene. 

 AV GURI RøRTVEIT 
 FoRSKnInGSLEDER ALLMEnnMEDISInSK FoRSKnInGSEnHET I BERGEn, UnI HELSE 
 PRoFESSoR DR. MED. VED InSTITUTT FoR GLoBAL HELSE oG SAMFUnnSMEDISIn, 
 UnIVERSITETET I BERGEn
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I forbindelse med en større søknad til Norad-programmet 
Norhed, ble kollega Gunnar Bondevik og jeg invitert til å 
bidra til veiledning av 6 potensielle ph.d.-stipendiater kny-
ttet til utviklingen av dette prosjektet. Etter fellesmøter med 
sudanske kolleger i Bergen, sto en reise til universitetsbyen 
Medani i Sudan for tur. 

Som amatør i det muslimske landskapet, var jeg spent. 
Norsk feminist møter sudansk islamisme – høres ut som det 
er muligheter for motsetninger der? Jeg innstilte meg på å 
tåle det som måtte komme av utfordringer og dro av gårde i 
februar. Først til mine kristne etiopiske kolleger som ønsket 
meg lykke til på ferden, og deretter videre til Khartoum og 
Medani i Sudan. Til varm velkomst hos alle vi møtte, interes-
sante møter og betydelig faglig fellesskap med kollegene ved 
University of Gezira (bilde 3). Og ikke minst rolig begeis-
tring da jeg stilte på byens marked i min nye tob (bilde 4), en 
gave fra sudanske kolleger. 

Men utfordringene da? Det eneste jeg har å skrive hjem om 
i så måte er middagen hos en kollega, der jeg ble henvist til å 
spise sammen med kvinnene i eget rom, mens mine norske 
mannlige kolleger fikk spise i hovedstuen sammen med del-
statens helseminister, universitetets rektor, fakultetets dekan 
osv osv osv. Var jeg misunnelig? Overhodet ikke! Jeg er helt 
sikker på at min kveld med kvinnelige kolleger var dobbelt så 
gøy. Men jeg kjente på ubehaget over ikke å kunne velge. Det 
som bekymrer er likevel tilsidesettingen av mine kvinnelige 
sudanske kolleger. I Norge snakker vi om ”gutteklubben grei” 

– etter hvert en gruppering som det nesten er flaut å tilhøre. 
Mine kvinnelige legekolleger vet godt hva de går glipp av når 
gutta driver small talk i hovedstuen, men er foreløpig ikke i 
posisjon til å utfordre problemet. Er det kultur? Ja. Men hin-
drer det utvikling? Ja. Det hindrer kvinner med kvalifiserte 
stemmer i å delta i viktige diskusjonsfora. Er det en bagatell? 
Nei. Men jeg innser at det ikke er meg som skal ordne opp i 
den saken. Som deltaker i et felles forskningsprosjekt er det 
likevel nødvendig å diskutere og tenke rundt slike små og 
store hendelser. Å utfordre vedtatte sannheter er viktig i for-
skningen og ellers. 

“Frem til 2010 hadde jeg aldri satt mine bein i Afrika. Mitt forsknings-

felt (epidemiologiske studier på sammenhenger mellom svangerskap, 

fødsler og inkontinens og genital descens) nærmest ropte på data fra 

afrikanske og andre lavinntekts-land, og jeg hadde lenge tenkt at en 

eller annen gang må jeg gjøre noe med saken.”
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